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Preambule
De inkoopadviseurs en externe adviseurs van Pro Mereor voldoen aan de specifieke
(gedrags)normen en waarden die passend zijn bij de uitvoering van de adviesfunctie. Deze normen
en waarden gelden als kwaliteitsgarantie voor de dienstverlening van Pro Mereor aan
opdrachtgevers en zijn vastgelegd in deze ‘Gedragscode’.
De inkoopadviseur is zich bewust van de belangrijke dienstverlenende functie die hij vervult in het
maatschappelijke verkeer en dat van hem wordt verwacht dat hij onafhankelijk, deskundig, loyaal,
toetsbaar en vertrouwelijk functioneert bij zijn beroepsmatige activiteiten. In de uitvoering van
zijn taak zal de inkoopadviseur handelen conform de ‘Gedragscode’ van Pro Mereor, voor zover
deze niet conflicterend is met de geldende gedragsregels van opdrachtgever. In geval van
onduidelijkheden en/of conflicterende bepalingen treden partijen hierover in overleg.
Overal waar in deze code hij/hem of zijn staat vermeld dient ook zij of haar te worden gelezen.
Onafhankelijkheid
• De inkoopadviseur zal bij de uitvoering van zijn opdracht te allen tijde zijn professionele
onafhankelijkheid handhaven en van zijn opdrachtgever verlangen dat hij zijn deskundigheid
onbelemmerd kan aanwenden voor een onafhankelijke oordeelsvorming en uitvoering van zijn
werkzaamheden.
Deskundigheid
• De inkoopadviseur is op de hoogte van de voor zijn beroepsuitoefening van belang zijnde
ontwikkelingen in zijn vakgebied en draagt zorg voor het onderhoud en de verdere
ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden.
Loyaliteit
• De inkoopadviseur zet zijn kennis, ervaring en vaardigheden in uitsluitend ten behoeve van de
belangen van de cliënt en diens organisatie en vermijdt dat andere belangen dan die van de
opdrachtuitvoering zelf een rol spelen bij de uitvoering van de opdracht.
• Wanneer zich gedurende de opdrachtuitvoering tegengestelde belangen of nevenbelangen
van persoonlijke en/of zakelijke aard openbaren, zal de inkoopadviseur bedoelde belangen zo
spoedig mogelijk kenbaar maken aan zijn opdrachtgever en in goed overleg hetzij de opdracht
beëindigen.
• Hetzij adequate maatregelen treffen om verstrengeling van belangen te vermijden
respectievelijk op te heffen;
• De inkoopadviseur gedraagt zich steeds zodanig dat het vertrouwen in hem zelf, Pro Mereor
en de opdrachtgever niet wordt geschaad.

Toetsbaarheid
• De inkoopadviseur verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de professionele
regels en gebruiken van Pro Mereor.
• Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die
nopen tot een wezenlijke herformulering van de opdracht of tot voortijdige beëindiging van
de opdracht, zal de inkoopadviseur daarover zo spoedig mogelijk in overleg treden met
opdrachtgever.
• De inkoopadviseur voert de opdracht steeds uit naar beste kennis en weten. Hij richt zijn
werkzaamheden zodanig in en houdt daarvan zodanig aantekening, dat zijn activiteiten steeds
toetsbaar en overdraagbaar zijn.
Vertrouwelijkheid
• De inkoopadviseur zal steeds geëigende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te
waarborgen van alle informatie die hem bij de uitoefening van zijn taak bekend wordt en die
naar zijn aard als vertrouwelijk beschouwd dient te worden.
• Indien van de inkoopadviseur uit hoofde van een wettelijke regeling wordt gevorderd
vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, zal hij zijn opdrachtgever daarvan
onverwijld in kennis stellen.
• De inkoopadviseur gebruikt de informatie die hem bij de uitvoering van de opdracht ter kennis
is gekomen alleen voor de doeleinden waarvoor deze verkregen is.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
• De inkoopadviseur zal bij de uitvoering van zijn opdracht zich te allen tijde rekenschap geven
van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij houdt rekening met lange termijneffecten
op financieel, economisch en sociaal gebied, kortom alle belangen van zijn cliënt.

